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YEŞİLŞEHİR SİTESİ YANGIN KOMİSYONU RAPORU 

 

06.08.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul’da oluşturulan komisyonumuz, yaptığı ön çalışmalar sonunda, 

aşağıdaki önemli hususların Site Yönetimi ve Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunulmasına karar vermiştir. 

 

1. Sitemiz için bir Yangın Güvenliği Sorumlusu ve iki yardımcı belirlenmeli ve telefon numaraları sitede 

kalanlara duyurulmalıdır. Sorumlu ve yardımcılarına profesyonellerce eğitim verilmesi sağlanmalıdır.  

 

2. Bir yangın durumunda acilen görev almak üzere, aşağıdaki ekipler oluşturulmalıdır: 
 

a) Söndürme Ekibi: Sitede çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya yangının 

genişlemesine engel olmak için oluşturulur. Ekip, yangın durumunda yangın yerinin çevresinde gereken 

tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır. 

b) Kurtarma Ekibi: Yangın durumunda can ve malı kurtarma işlerini yürütmek için oluşturulur. Ekip, acil 

durumlarda önce canlıları kurtarmaya çalışır. 

c) Güvenlik Ekibi: Yangın durumunda boşaltılan evleri ve terk edilen araçları güven altına almak, yangın 

nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, toplanma alanında düzenini sağlamak ve 

gerekirse sitenin boşaltılmasını yönetmek amacıyla oluşturulur. 

d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak, ilk yardım 

ekiplerini çağırmak, gelen ilk yardım ekiplerine yardımcı olmak üzere oluşturulur. 
 

Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar Yangın Güvenliği Sorumlusu veya 

yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler,  amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, acil durum ekipleri 

itfaiye amirinin emrine girerler. İtfaiye geldikten sonra tüm sorumluluk ve yetki itfaiyenindir. 

 

Ekip elemanlarının seçimi, tüm ekip elemanlarının profesyonellerce eğitimi, her ekibin kendi çalışma ilke ve 

yöntemlerini belirlemesi ve bu amaçla toplantılar yapılması Site Yönetimi tarafından düzenlenir. 
 

3. Ekiplerin kullanacakları yangın söndürme, kurtarma, güvenlik ve ilk yardım malzemeleri, araçları, 

gereçleri ve donanım belirlenerek temin edilmelidir. Söz konusu malzeme, araç, gereç ve donanımın 

kullanımı konusunda ekipler eğitilmelidir.  

 

4. Bir yangın durumunda, site sakinlerinin toplanacağı en az iki seçenekli toplanma alanı belirlenmeli ve bu 

alanların site sakinlerince bilinmesi sağlanmalıdır. Sitemizin iki adet toplanma alanı için Çay Bahçesi ve 

Sosyal Tesisler seçilebilir. 

 

5. Sitemizin çevresindeki diğer sitelerle yangın güvenliği konusunda işbirliği yapılması gerekmektedir. 

Diğer site yöneticileriyle bu konuda neler yapılabileceği görüşülmeli ve yangın durumunda uygulanacak acil 

durum planları birlikte hazırlanmalıdır. 

 

6. Sitenin boşaltılması için alternatifli kaçış yolları belirlenmeli, hazırlanmalı ve site sakinlerine 

duyurulmalıdır. 

 

7. Belirli (özellikle site sakinlerinin yoğun olduğu) zamanlarda “Yangın Tatbikatı” yapılarak, ekiplerin 

hazırlanması ve site sakinlerinin bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

 

8. Temel bilgiler ve pratik öneriler içeren bir “Yangın Talimatı” hazırlanarak, site sakinlerine dağıtımı 

sağlanmalıdır. 

 

9. Yukarıda değinilen “yangın güvenliği” hususlarından kaynak kullanımı gerektirenler için bütçeden 

ödenek ayrılması sağlanmalı ve bu konuda çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Saygı ile arz ederiz. 05.05.2012 

 

Ali ŞAHİN    Hasan GERÇEK   Sait AYMAZ 


